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∆ιαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών ∆ελτίων (Μ.∆.) 2018
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την
υποβολή των Μηχανογραφικών ∆ελτίων (Μ.∆.) 2018 ξεκινούν από την Παρασκευή 22-6-2018
και ολοκληρώνονται την ∆ευτέρα 16-7-2018.
Πιο συγκεκριµένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.∆. θα απευθυνθούν στο
Λύκειό τους από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και µετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό
ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα µπορούν να επισκέπτονται την
ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να µελετούν το Μ.∆. και σε πρώτο στάδιο να
κάνουν κάποιες προσωρινές προτιµήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθµών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όλοι οι
υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους
µηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την ∆ευτέρα 16-7-2018. Μετά την
οριστικοποίηση, το µηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καµία
τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη µεσολάβηση της σχολικής
µονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους
το οριστικοποιηµένο µηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόµατα και αριθµό πρωτοκόλλου),
ώστε ανά πάσα στιγµή να µπορούν να δουν τις τελικές προτιµήσεις τους.
Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος
δεν θα µπορεί να οριστικοποιήσει το µηχανογραφικό δελτίο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Μηχανογραφικό δελτίο µπορούν να υποβάλουν:
- όσοι συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2018, και εφόσον κατέχουν ή
αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).
- όσοι απόφοιτοι συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη
2016 ή 2017, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι
απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής µε τα µόρια που
είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή
δικαίωµα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό µάθηµα ή στα αγωνίσµατα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά
συνυπολογίζονται τα µόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόµα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν
διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.
Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εµπρόθεσµη υποβολή και
οριστικοποίηση του µηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για φέτος.
∆. Υπενθυµίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέµπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές
εξετάσεις του Σεπτεµβρίου, καταθέτουν µηχανογραφικό µε τις προτιµήσεις τους, µαζί µε τους
υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο 22
Ιουνίου µε 16 Ιουλίου 2018.
Ε. Με την ευκαιρία υπενθυµίζεται ότι ως προθεσµία διεξαγωγής Υγειονοµικής Εξέτασης και
Πρακτικής ∆οκιµασίας των υποψηφίων (αγωνίσµατα) για εισαγωγή στα Τµήµατα Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστηµα από την Τρίτη 19-6-2018 µέχρι
και την Παρασκευή 29-6-2018.
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